Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 27/3 2014 kl. 19.00
Klubhuset, Ringstedvej, 4000 Roskilde

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
2. Formandens beretning, herunder
forelæggelse af analyseresultater

Referat
Ad 1
Ad 2

Henrik F. Brødsgaard blev valgt som dirigent
og Hans-Erik Germuth som referent.
I 2013 var i lighed med sidste år
overkommeligt at være bestyrelsesmedlem.
Vi har holdt 3 møder og været nede i Bihuset
for at gennemgå voksregnskabet. Resten af
kommunikationen med medlemmer, Bihuset
og internt er foregået via mail.
I forbindelse med gennemgangen af
vokskortene har vi måtte afskrive henholdsvis
5 kg og 3,4 kg på to tidligere medlemmer. Vi
får også tilskrevet voks fra tidligere
medlemmer i vores pulje. Det gør vi ved at
købe grøn voks i Heinos pulje, så de kan
hente det fra dem, da vi ikke ønsker at
administrere det.
Der har været et par medlemmer, der efter en
rykker og efter d. 1. april, har betalt
indmeldelsesgebyr. Der var også en der ved
en fejl fik lov til at aflevere i pulje i efteråret.
Vedkommen har betalt kontingent for 2013
og 2014 i år. Vi var 89 medlem i 2013 –
samme antal som 2012. Der har været en
håndfuld der ikke har ønsket at fortsætte
medlemskabet. De fleste er stoppet med
bierne og andre har ønsket at blive grønne
biavlere i Bicentret. Der er 7, der ikke har
fornyet deres medlemskab for 2014. Vi er p.t.
80 medlemmer.
Ved gennemgangen af voksregnskabet var der
4 stykker der ikke overholdt vedtægterne. De
er blevet rykket, to har bragt sit
mellemværende med klubben i orden. De
sidste to kan ikke få udleveret alle deres
plader i Bihuset.
På sidste generalforsamling var der problemer
med at fremlægge en voksprøve. Vi sendte en
ny af sted og den fik vi heller ikke svar på.
Bestyrelsen rykkede for et svar i september.
Den var igen blevet væk. Vi sendte derfor
både en prøve ind af 2012 og 2013 voksen. I
mellemtiden fandt DBF vores prøve, der var
blevet væk og i januar havde vi fået svar fra
det to prøver indsendt i november. I år kan vi
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fremlægge prøverne for 2012 og 2013. De
ligger på hjemmesiden og er selvfølgelig 100
% rene.
I 2013 købte vi 750 kg voks som stammer fra
en biavler før varroamiden kom til Danmark.
Vi har fået taget en prøve og den er ren.
Klubben ejer i 1250 kg voks som ligger som
reserve i Bihuset. Ud over det ligger der 700
kg på lager i Bihuset, som medlemmerne ejer.
Medlemmer har bestilt 500 kg udvalsede
tavler og har vel 500 kg siddende i staderne
og liggende i kælderen. Alt i alt har
medlemmer og klubben ca 3 tons rent voks.
Vi kan altså garantere at hvis vores voks
bliver forurenet, så kan vi starte helt forfra
igen.
I 2013 satte vi prisen op for klubvoks til 65
kr. pr. kg – Heino tog på det tidspunkt 62,50
kr. Lige nu tager Bihuset også 65 kr.
Formanden kunne forestille sig at bestyrelsen
vil sætte prisen op til 70 kr. pr. i løbet af
2014.
I 2013 har der været en del snak i
skolebigården om rammerne var rene, når vi
modtog dem fra Bihuset. Et enkelt medlem
var med rette utilfreds med kvaliteten af
vasken. Heino tilbød at vaske rammerne igen
– de kunne sendes fragtfrit fem og tilbage
eller at medlemmet ikke skulle betale for
vasken af rammerne.
Hvis I vil have rene rammer, er det også
vigtig at hente rammerne hurtigt efter der er
vasket. Når det er vasket bliver rammerne sat
ind under et halvtag for at tørre. Storm og
blæst vil blæse blade og andet skidt ind på
rammerne. Bestyrelsen anbefaler, at man efter
har hentet rammerne dypper dem i rent vand
for at få det sidste sæbevand ud af tavlerne.
Et enkelt tidligere medlem har sagt at der er
for lidt voks i pakkerne. Bestyrelsen har vejet
deres egen voks. Vægten passede. Vi har også
vejet andres voks. Der var også det voks i
som der skulle være. Der skal være 5 kg +/50 g. Al voks bliver vejet inden det bliver
pakket.
Bestyrelsen er i løbende dialog med Heino
om kvaliteten af det arbejde som Bihuset
laver for at klubben. Er der noget I er utilfreds
med i Bihuset. Tal med Heino om det i første

Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings Voksklub

3. Aflæggelse af regnskab

Ad 3

4. Fremlæggelse og godkendelse af
positivliste til anvendelse som
beskrevet i § 1.2

Ad 4

5. Indkomne forslag:
Ingen
6. Fastsættelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr.

Ad 5

7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.

Ad 7

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ad 8

9. Evt.

Ad 9

Ad 6

omgang. Orienter gerne bestyrelsen om det.
Efter lidt debat blev formandens beretning
godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var
forskellige slå fejl i det fremlagte regnskab.
Generalforsamlingen godkendte regnskab
med det forbehold at kassereren lavede
rettelserne og fik revisoren til at godkende
det. Det godkendte regnskab sendes ud
samme med referatet af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen besluttede, at det i
lighed med tidligere år er tilladt at anvende
myresyre, mælkesyre og oxalsyre til
varroabekæmpelse. Desuden er det tilladt at
anvende eddikesyre eller planten løvstikke til
bekæmpelse af voksmøl i oplagrede
vokstavler. Det er selvfølge også tilladt at
bruge biavls tekniske metoder så som
dronningeindespærring, droneyngel
fratagelse, frysning af brugte tavler og
varmebehandling.
Generalforsamlingen talte om at der var få,
der brugte mælkesyre. De fleste bruger
oxalsyre til bekæmpelse af varroa i familier
uden forseglet yngel.

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til
50 kr. og indmeldelsesgebyret til 5 kg voks,
som tilskrives det nye medlems vokskort –
p.t. 5 x 65 kr. = 325 kr. Medlemmet skal selv
betale for udvalsningen.
For tidligere medlemmer er gebyret på 100
kr., hvis de melder sig ind igen inden sidste
frist for indlevering af voks i efteråret (uge 39
2014) – ellers er det 200 kr. + evt. voksprøve
for egen regning.
Se budget.
Hans-Erik blev valgt til bestyrelsen og
Henrik F. Brødsgaard som suppleant – begge
uden modkandidater.
Lars Boelskifte og John Hyldahn er på valg
henholdsvis som revisor og suppleant for
denne. Lars Boelskifte blev valgt som revisor
og Lars Kruse som suppleant uden
modkandidater.
Der blev talt om indvejningen af blokvoks.
Både om renheden og vægten. Bestyrelsen
pointerede at det var vigtig at tage dialogen
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med Bihuset, når voksen blev indleveret.
Ralf gjorde opmærksom på at:
Arbejdsdag i Skolebigården lørdag 12. april
kl. 10-16
Åbning af Skolebigården tirsdag 22. april
2014 kl. 18. Grillen tændes kl. 19.
Køb, salg og byttedag i Skolebigården tirsdag
13. maj kl. 19
Der var en snak om hvilke mails, der skal
udsendes til Voksklubbens medlemmer.
Thomas ville gerne købe honning til sin
mjødproduktion.
Formanden takker for fremmødet og for
dirigentens arbejde.
Referent: Hans-Erik

